
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi  penelitian  berisi  pengetahuan  yang  mengkaji  ketentuan 

mengenai  metode-metode  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Indriantoro  dan 

Supomo  (1999:3)  menyatakan  bahwa  untuk  mencapai  tujuannya  penelitian 

memerlukan prosedur-prosedur yang diatur dengan baik (metode-metode) dalam 

rangka usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. 

3.1 Jenis Penelitian

Jenis  Penelitian  ini  merupakan  riset  pengujian  hipotesis  dengan   studi 

kausal,  yang menggunakan dimensi  waktu riset  data  panel  (pooled data)  yaitu 

merupakan  gabungan dari metode cross sectional (melibatkan satu waktu tertentu 

dengan banyak sampel) dan time series (melibatkan urutan waktu). Penelitian ini 

adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu dengan menggunakan 

riset  lapangan  yang  dikomparasikan  dengan  riset  pustaka  untuk  mempertajam 

analisis dan memperkuat tingkat keabsahan hasil analisa. Tujuan studi ini adalah 

untuk  menjelaskan  aspek-aspek  yang  relevan  dengan  fenomena  yang  diamati. 

Studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti, 

mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu dan menawarkan ide masalah 

untuk penelitian selanjutnya.
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan 

manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Jakarta. Sampel  yang  diambil  dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Penarikan sampel dilakukan dengan 

Purposive  Judgement  Sampling  Method,  yang  artinya  populasi  yang  dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang mencerminkan kriteria sampel 

tertentu  yang  dikehendaki  peneliti  (Indriantoro  dan Supomo,1999:131)  Sampel 

yang dipilih adalah yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Perusahaan  manufaktur  yang  telah  terdaftar  di  Bursa  Efek  Jakarta 

sampai dengan tahun 2004

2. Perusahaan tidak delisting selama masa penelitian 2004-2005

3. Laporan  keuangan  perusahaan  periode  2004  sampai  dengan  2005 

tersedia di bursa atau media massa.

Tabel 3.1

Hasil Seleksi Sampel

Keterangan Jumlah

Jumlah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek 
Jakarta  sampai dengan tahun 2003

155

Perusahaan  manufaktur  dengan  data  laporan  keuangan  tidak 
memenuhi syarat sampel (berdenominasi selain rupiah, periode 
pelaporan 9 bulan, serta mengalami merger dan delisting)

(38)

Total perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian 117
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3.3 Sumber data dan jenis data

Untuk  mempermudah  dalam  analisa,  maka  data  sekunder   yang 

dikumpulkan adalah :

1. Data perusahaan yang  terdaftar  di  Bursa Efek Jakarta  yang terdapat  dalam 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2004 dan 2005.

2. Laporan harga saham individu bulanan dan gabungan selama tahun 2004-2005 

dari JSX Monthly Statistics tahun 2005.

3.  Data ini digunakan untuk mengetahui dan menentukan tingkat keuntungan 

saham atau capital gain  bulanan dalam 1 tahun.

4. Return saham untuk periode waktu 2004-2005. Data yang diperlukan adalah 

harga  saham penutupan harian  untuk  dikumulasikan  menjadi  return saham 

bulanan.

5. Laporan  harga  saham  gabungan  bulanan  selama  tahun  2002.  Data  ini 

digunakan  untuk  mengetahui  dan  menentukan  tingkat  keuntungan  pasar 

bulanan dalam 1 tahun. 

6. Indeks  Harga  Saham  Gabungan  (IHSG)  diperoleh  dari  Harian  Bisnis 

Indonesia.

3.4 Model Klasifikasi Sampel

Setelah  melalui  seleksi,  sampel  diklasifikasikan  ke  dalam  kelompok 

constrained dan  non-constrained dengan  menggunakan  indeks  Kaplan  dan 

Zingales (1997) dalam Lamont et al.(1998). Alasan  digunakan  indeks  KZ untuk 

mengelompokan perusahaan sebagai  constrained atau  non-constrained menurut 

Lamont et al.(1998) adalah sebagai berikut:
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1. Obyektif dan berdasarkan pada data keuangan perusahaan dengan pemisahan 

yang jelas antara perusahaan yang terindikasi  constrained dengan yang  non-

constrained.

2. Mengukur  faktor  financial  constrained dengan  menjumlahkan  pengaruh 

faktor-faktor lainnya seperti ukuran perusahaan dan kapitalisasi pasar.

Dalam riset ini dibuat indeks umum keterbatasan keuangan berdasarkan 

hasil  dari  Kaplan  dan  Zingales  (1997).  Menggunakan  Fazzari,  Hubbard,  dan 

Petersen  (1988)  sampel  untuk  perusahaan  manufaktur  dengan  dividen  rendah 

dengan  pertumbuhan  penjualan  positif,  Kaplan  dan  Zingales  (1997) 

mengklasifikasikan  perusahaan-perusahaan  menjadi  kategori-kategori  diskrit 

keterbatasan keuangan, untuk kemudian menggunakan regresi ordered logit untuk 

menghubungkan  klasifikasinya  dengan  pengukuran  kuantitatif  dari  variabel 

akuntansi.

Penelitian ini menggunakan koefisien regresi  untuk membuat indeks yang 

terdiri dari kombinasi linear lima rasio akuntansi. Variabel ini disebut indeks KZ 

(Lamont  et al.,1998; Li, 2006). Index KZ ini berskala tinggi untuk perusahaan 

dengan  keterbatasan  keuangan.  Kelima  variabel  tersebut  dengan  tanda 

koefisiennya adalah :  cash flow to total  capital (negatif),  market to book ratio 

(positif), debt to total capital (positif), dividend to total capital (negatif), dan cash 

holdings  to  total  capital  (negatif).  Informasi  tambahan  tentang  koefisien  ini 

terdapat pada apendix. Setiap variabel memiliki tanda koefisien, seperti contohnya 

rasio  market-to-book memiliki  koefisien  positif  pada  multivariat  regresi  ini 

merefleksikan  fakta  bahwa  untuk  dapat  dimaksukan  ke  dalam  kategori 

constrained, sebuah perusahaan harus memiliki peluang investasi yang baik.
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Lamont et al.(2001) dan Li (2006) menggunakan koefisien regresi dari Kaplan 

dan Zingales (1997) dalam memformulasikan indeks KZ untuk mengelompokan 

perusahaan sampel kedalam kategori constrained dan non-constrained.

Kaplan  dan  Zingales  (1997)  mempelajari  sampel  yang  terdiri  dari 

perusahaan manufaktur dengan pertumbuhan riil positif selama periode 1969 dan 

1984.  Pada penelitian ini penulis berusaha mengambil sampel semirip mungkin 

dengan  sampel  tesebut,   dengan  mempelajari  sampel  berisi  perusahaan-

perusahaan manufaktur pada tahun t dengan pertumbuhan riil positif pada tahun t-

1, yang diproksikan dengan market to book ratio.

 Membatasi  perhatian  sampel  penelitian  pada  perusahaan  dengan 

pertumbuhan penjualan juga membantu untuk mengeliminasi perusahaan dengan 

kesulitan keuangan (distress) dari konstruksi faktor keterbatasan keuangan, untuk 

selanjutnya memastikan bahwa penulis mengukur keterbatasan (constraint) dan 

bukannya kesulitan (distress).

Selanjutnya  daftar  peringkat  ini  akan  dibagi  menjadi  tiga  bagian  yang 

masing-masing terdiri dari 33%, dimana 33% bagian terbawah  diklasifikasikan 

sebagai  unconstrained dan  33%  bagian  teratas  sebagai  constrained.  Hal  ini 

dilakukan sebagai cara singkat untuk merujuk kepada kedua bagian tersebut dari 

indeks KZ ini,  dan tidak bermaksud untuk mengklaim bahwa sepertiga bagian 

teratas  dari  indeks  KZ yang  terdiri  dari  berbagai  macam  perusahaan  tersebut 

sepenuhnya  constrained dan  sepertiga  bagian  terbawah  sepenuhnya 

unconstrained.  Yang  penulis  berusaha  tegaskan  disini  adalah  sebagai  sebuah 

kelompok,  sepertiga  bagian  teratas  tersebut  lebih  constrained dibandingkan 

dengan sepertiga bagian terbawahnya. 
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Sementara  terdapat  banyak  perdebatan  tentang  pengukuran  financial  

constraints, indeks  KZ  ini  sangat  menarik  mengingat  indeks  ini  dibuat 

berdasarkan  penelitian  yang  mendalam  tentang  perusahaan.  Berdasarkan 

pengamatan,  perusahaan dengan indeks  KZ yang  tinggi  memiliki  hutang yang 

besar, kas yang rendah, dan dividen yang rendah pula. 

Untuk  memenuhi  syarat  sebagai  sampel  penelitian  ini,  maka  sebuah 

perusahaan  harus  memiliki  (a)  data-data  yang  diperlukan  untuk  membangun 

indeks KZ, (b) mempunyai pertumbuhan riil pada tahun sebelumnya. 

Kaplan  dan  Zingales  (1997)  setelah  mempelajari  kelompok  perusahaan 

dengan dividen rendah  menemukan bahwa hanya 15% dari perusahaan per tahun 

yang mempunyai gejala terbatas secara keuangan (constraint). Alasan dipilihnya 

33%  sebagai  fraksi  pembagi  dalam  indeks  KZ  adalah  karena  diharapkan 

terbentuknya  portofolio diversifikasi  yang terdiri dari banyak perusahaan., dan 

juga  karena  secara  konservatif  ingin  memasukan  semua  perusahaan  yang 

memiliki kesamaan keterbatasan keuangan. 

3.5     Definisi dan Pengukuran Variabel

Penelitian  ini  akan  menguji  apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan 

average  return  antara  perusahaan  yang  terindikasi  financial  constraint dengan 

perusahaan yang tidak terindikasi financial constraint. Adanya perbedaan average 

return tersebut mengindikasikan financial constraint factor berpengaruh terhadap 

nilai  perusahaan yang tercermin melalui  return saham.  Variabel-variabel yang 

ada  diukur  dengan  menggunakan  skala  rasio.  Skala  rasio  merupakan  skala 

pengukuran  yang  menunjukkan  kategori,  peringkat,  jarak  dan  perbandingan 
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construct  yang  diukur,  (Indriantoro  dan  Supomo,  1999:170).  Variabel  yang 

digunakan dalam penelitian  ini  adalah  average return  saham antara  kelompok 

perusahaan constrained dan non-constrained.

Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan selisih harga sekarang relatif  terhadap harga sebelumnya atau dapat 

dihitung dengan rumus, (Jogiyanto Hartono, 1998: 226).

Notasi :

R i, t   = return sesungguhnya yang terjadi untuk saham ke-i pada periode 

peristiwa ke t.

Pi,t = harga saham ke-i untuk periode peristiwa ke t.

Pi,t  - 1 = harga saham ke-i pada periode satu hari sebelum hari ke-t

Untuk  menghitung  average  return  saham  digunakan  nilai-nilai  return 

historis dengan metode rata-rata. Metode rata-rata mengasumsikan bahwa return 

ekspektasi dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historisnya. 

Average  return adalah  rata-rata  return sesungguhnya  yang  terjadi,  (Jogiyanto 

Hartono, 2003:126). Average  return dapat dirumuskan sebagai berikut:
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Notasi:

AR = tingkat keuntungan rata-rata

Ri = return saham i

n = jumlah saham

Indeks Financial Constraint 

Indeks  financial  constraint berfungsi untuk mengelompokan perusahaan 

ke  dalam  kategori  constrained dan  non-constrained.  Indeks  ini  dihitung 

berdasarkan  pendekatan  Kaplan  dan  Zingales  (1997)  dalam  Li  (2006)  yang 

rumusnya sebagai berikut :

KZ = −1.001909CashFlow/K + 0.2826389Market to Book +

3.139193Debt/T otalCapital−39.3678Dividends/K − 

1.314759Cash/K

Data yang digunakan  dalam penghitungan indeks KZ dijelaskan sebagai 

berikut:  cash flow/K adalah arus kas operasi/aktiva tetap.  Market to Book adalah 

total  aktiva  +  (harga  penutupan  saham  x  jumlah  saham  tercatat)  –  ekuitas 

pemegang saham/ total aktiva.  Debt to total capital  adalah total hutang / (total 

hutang  + ekuitas pemegang saham). Dividen/K adalah (deviden per lembar saham 

x  jumlah  saham  tercatat)/  aktiva  tetap.  Dan  Cash/K dihitung  dengan  aktiva 

lancar /aktiva tetap.

Indeks  KZ ini  akan  semakin  tinggi  nilainya  untuk  perusahaan  dengan 

tingkat   financial constraint   yang tinggi.  Perusahaan diklasifikasikan  constraint 

apabila  menempati  sepertiga  bagian  teratas  dalam  pemeringkatan  seluruh 
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perusahaan sampel berdasarkan indeks KZ tersebut. Dan  non-constraint apabila 

menempati sepertiga bagian terbawah.

3.6.  Teknik analisis data

Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  diolah  menggunakan 

bantuan  teknologi  komputer  yaitu  microsoft  excel untuk  menghitung  return 

sesungguhnya dan  average return sedangkan program aplikasi SPSS (statistical  

package for social sciance) digunakan untuk menghitung uji normalitas data dan 

uji  hipotesis.  Penggunaan  program  ini  bertujuan  untuk  mempercepat  proses 

analisis  data  dan  memberikan  hasil  yang  lebih  akurat.  Analisis  data  dalam 

penelitian  ini  dibagi  menjadi  tiga tahap yaitu:  (1) menentukan rata-rata  return 

(average return), (2) pengujian normalitas data, (3) pengujian hipotesis.

3.6.1. Menentukan return rata-rata 

Average  Return  dihitung  sebagai  mana  yang  telah  dijabarkan  dalam 

pengukuran variabel. Langkah-langkah penghitungan Average Return secara garis 

besar adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan harga saham penutupan harian

2. Menghitung return saham individual ke-i pada hari ke-t

3. Menghitung average  return saham individual

3.6.2. Pengujian Normalitas Data

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan 

distribusi  data.  Pengujian  normalitas  data  dilakukan  untuk  melihat  distribusi 



37

sample dan juga untuk menentukan alat analisis statistik yang digunakan dalam 

suatu  penelitian.  Apabila  distribusi  data  menyebar  secara  normal  maka  alat 

statistik  yang digunakan adalah  statistik  parametrik.  Sedangkan bila  data  tidak 

tersebar normal maka digunakan alat statistik non parametrik.

Untuk itu  dalam penelitian  ini  sebelum melakukan  pengujian  hipotesis, 

terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan  distribusi data dengan menggunakan 

program  aplikasi  komputer  SPSS  non  parametric  test :  kolmogrov  smirnov 

goodness of  fit  test,  dengan tingkat  signifikansi 5 %. Distribusi  data  dikatakan 

normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05). Dan sebaliknya 

jika data mempunyai  nilai  signifikan lebih kecil  atau sama dengan 0,05 (sig < 

0,05), maka dikatakan distribusi data tersebut menyebar tidak normal.

Tabel 3.2
Kriteria Keputusan Uji Kenormalan Distribusi Data Kolmogrov Smirnov 

Goodness of Fit Test

Probabilitas

(Asymp. Sig. 2-tailed)

Kriteria Keputusan

(Distribusi Data)

> 0.05

< 0.05

Normal

Tidak Normal
Sumber : Sartono Singgih. 2001. SPSS Versi 13. Mengolah Data Statistik Secara  

Profesional. Jakarta : PT Elex Media Computindo

1. Pengujian hipotesis

Setelah mengetahui tingkat kenormalan distribusi data maka uji hipotesis 

dilakukan  dengan  menggunakan  uji  statistik  dengan  bantuan  program aplikasi 

SPSS versi 11.0. Dalam penelitian ini jika data terdistribusi tidak normal maka 

dilakukan uji hipotesis non-parametrik : man-whitney test.  Jika data terdistribusi 

normal  maka  dilakukan  uji  statistik  parametrik  yaitu  menggunakan  t-test  :  

independent samples.
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Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1.1. Menentukan  hipotesis  nol  (H0)  dan  hipotesis  alternatif  (Ha)  sesuai 

hipotesis sebagai berikut:

H0 : tidak ada perbedaan signifikan antara  average  return kelompok 

perusahaan  terindikasi  financial  constraint dengan  average 

return kelompok perusahaan non-financial constraint.

Ha :  terdapat perbedaan signifikan antara  average  return kelompok 

perusahaan  terindikasi  financial  constraint dengan  average 

return kelompok perusahaan non-financial constraint.

Secara statistik hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

H0 : ARFC = ARnon-FC

Ha : ARFC ≠ ARnon-FC

1.2. Menentukan tingkat signifikansi (level of significance) sebesar 5% (α 

= 5%).  Tingkat  signifikansi  α =  5% mempunyai  pengertian  bahwa 

probabilitas  kesalahan  menolak  H0 benar  adalah  lebih  besar  dari  5 

persen.

1.3. Melakukan uji hipotesis.

Alternatif  I  :  jika  data  terdistribusi  tidak  normal  digunakan  uji 

nonparametric test:man-whitney test dengan ketentuan sebagai berikut:
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1. Digunakan taraf signifikansi (α) 5%

2. Uji dilakukan dua arah (two tail)

3. Kriteria pengujian

a. H0 diterima apabila : - Z (α/2;n-1) ≤ Z ≤ Z (α/2;n-1)

b. H0 ditolak apabila   : Z < - Z (α/2;n-1)  atau Z > Z(α/2;n-1)

Alternatif  II  :  jika  data  terdistribusi  normal  maka  digunakan   T-test  : 

Independent Samples dengan ketentuan sebagai berikut:

1.  Ketentuan mencari t-tabel:

a. Tingkat signifikansi (α) adalah 5 %

b. Df atau derajat kebebasan adalah n (jumlah data) – 1

c. Uji dilakukan dua sisi (two tail)

2.  Ketentuan mencari t-hitung

a. σFC = 1 -n  / )AR -  (AR 2
FCFC

1- t

-5t
∑

=

=

b. σnon-FC = 1 -n  / )AR - (AR 2
FC-nonFC-non

1 t

5 t
∑

+=

+=

  ARnon-FC – ARFC

c. thitung   = 
      (σ2 

FC / n) - (σ2
 non-FC/ n)
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notasi:

σFC = standar deviasi return kelompok constraint

σnon-FC =  standar  deviasi  return  kelompok  non-

constraint

3.  Kriteria pengujian

a.  H0 diterima apabila : - t (α/2;n-1) ≤ thitung ≤  t (α/2;n-1)

Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang 

signifikan  antara  return kelompok  perusahaan  terindikasi 

financial constraint dengan average return kelompok perusahaan 

non-financial constraint. (H0 diterima, Ha ditolak).

b.  H0 ditolak apabila :  thitung < - t (α/2;n-1)  atau thitung > t (α/2;n-1)

Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara average  return kelompok perusahaan terindikasi financial  

constraint dengan  average  return kelompok  perusahaan  non-

financial constraint. (H0 ditolak, Ha diterima).
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Gambar 3.1
Diagram Daerah Keputusan t Hitung dengan t Tabel

Daerah Tolak                 Daerah Terima                     Daerah Tolak

- t (α/2;n-1)                                      t (α/2;n-1)

Sumber : Anto Dajan. 1986. Pengantar Metode Statistik. Jilid II. Jakarta : LP3ES
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